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 2 (31شرح العقيدة الواسطية )
 

 هذه أسئلة من اإلنترنت من الخارج. السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 نكمل آيات المحبة ثم نقرأ إن شاء هللا تعالى.

وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين
في   ژ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ژوقوله:  - تعالىرحمه هللا-فيقول المؤلف  :أما بعد ،أجمعين

والشأن   ژ  ہ ژعلى ما يليق بجالله وعظمته  -جلَّ وعال-كسابقاتها إثبات المحبة هلل هذه اآلية 
يبادلونه المحبة ويبرهنون على هذه المحبة   ژ ہ ژ ،كل الشأن في أن هللا يحب اإلنسان

أما مجرد الدعاوى ال   ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ           ڦ ڦ ڦ ژ ،باإلخالص واالتباع وليست دعوى 
وهذا مذهب أهل السنة  -جلَّ وعال-إثبات المحبة هلل  ژ  ہ ژففي قوله:  ،تنفع أصحابها

والجماعة إثبات الصفة على ما يليق بجالل هللا وعظمته من غير ما تقدم من تأويل وتحريف 
ونها بالزمها من إرادة الثواب واألشاعرة يؤول ،-جلَّ وعال-وتمثيل وال تكييف على ما يليق باهلل 

والمعتزلة ال يثبتون اإلرادة يعني األشاعرة فروا من إثبات المحبة  ،من الزم المحبة إرادة الثواب
ا ماذا يقولون؟ وأما المعتزلة الذين ال يثبتون اإلرادة أيض   ،ألنهم يثبتون اإلرادة ؛إلى إثبات اإلرادة

وهذا جاٍر على أصولهم في نفي جميع الصفات عن  ،المحبة هي الثواب ،أن المحبة هي الثواب
 ۀ ژ: -جلَّ وعال-وكون قوله  ،وتأويل ما جاء في القرآن على هذه الكيفية -جلَّ وعال-هللا 

-ألن الثواب عند المعتزلة يجب على هللا  ؛يعني تلزمه محبتهم التي هي ثوابهم ژ  ہ ہ ہ ۀ
 ،ويحبونه -نسأل السالمة والعافية-الضالل  وهذا قول في غاية ،أن يثيب المطيع -جلَّ وعال

وعبادة  ،لعبده من توفيقه لإلخالص واالتباع -جلَّ وعال-ومن الزم المحبة ما يذكر في محبة هللا 
من  -جلَّ وعال-الدنيا يعطيها هللا » :ولذا كما جاء ؛وتحقيق ما ُخلق من أجله -جلَّ وعال-هللا 

هذا دليل على  -جلَّ وعال-ذه الدنيا على مراد هللا فمن ُوفق في تصريف ه «يحب ومن ال يحب
 ۓ ے ے ژ :وقوله ،ال يحبه -جلَّ وعال-ومن لم ُيوفق هذا دليل على أن هللا  ،أن هللا يحبه

-ففي هذا إثبات المحبة هلل  ،إن هللا يحب ژ ۆ  ۇ            ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
اهدون أعداءه في سبيله لتكون كلمة يج {يقاتلون } .على ما يليق بجالل هللا وعظمته -جلَّ وعال

نما  ،هللا هي العليا وهو الذي في سبيل هللا ال الذي يقاتل شجاعة وال حمية وال عصبية وال ليقال وا 
ا يصفون ُيرون حال كونهم صف   -جلَّ وعال-فهذا يحبه هللا  ،يجاهد لتكون كلمة هللا هي العليا

كأنهم بنيان }ا ا واحد  إنما يكونوا صف   ؛شتتين مبعثرينوال يكونون م ،اتحاد كلمتهمو العدّو اتحادهم 
من شدة االلتصاق والتالحم بينهم الظاهري الذي يدل على التالحم الباطني ال شك  {مرصوص

فإذا تالحم الناس والتصق بعضهم  ،أن التصرفات الظاهرة لها دالالتها على الصفات الباطنة
يعني كونك  مثال ذلك في الصالة مثال   ،ذا تنافرواببعض دل على أن قلوبهم متقاربة بخالف ما إ
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 1 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

لكن كونك تبعد عنه دل  ،تقرب إلى أخيك وتلتصق به دليل على أنك ما بينك وبينه نفرة وال شيء
ألنه  ؛إما ألنك تكرهه كراهية حسية ؟لماذا أبعدت عنه ،على أنك تكرهه كراهية حسية أو معنوية

نعم  ،فرة موجودة على كل حال مع وجود هذه الفجواتفالن ،ينبعث منه شيء ،ينبعث منه روائح
 ؛خلقة ،وهو ما يقبل أحد أن يقرب منه ،قد يوجد من الناس من لديه حساسية من شدة االلتصاق

فمثل هذا له وضعه وله  ،ابعض الناس ما يبيك تلمس رجله أبد   ،ألن بعض الناس يتفاوتون 
بعض الناس ما ُيقبل االلتصاق  ,سبب له حسي لكن اإلشكال فيما يدل على النفرة الذي ال ،ظرفه

وجاء في وصف المؤمنين بأنهم كالبنيان  ,به لما ينبعث منه من روائح كأنهم بنيان مرصوص
فكيف بالحال التي يطلب فيها التالحم والتراص مثل  ،فهذا في عموم األحوال ،ايشد بعضه بعض  

فعول صيغة مبالغة  ژ ڤ ٹ ژ: -وعالجلَّ -فهذا من باب أولى وقوله  ؟مثل الجهادو الصالة 
ودود  ،غفور الساتر للذنوب ،ستر الذنوب ممن أتى بها ،تدل على تكرار المغفرة والمغفرة الستر

 ،-جلَّ وعال-والودود هلل  ،في هذه اآلية إثبات اسم الغفور .فعول من الود وهو خالص المحبة
ومن  ،لما جاء فيها ما يخصها -وعال جلَّ -فصفة المغفرة ثابتة هلل  ،ويؤخذ من األسماء صفات

من هذه اآلية وغيرها.  -جلَّ وعال-وكذلك صفة الود والمحبة ثابتة هلل  ،إثبات اسمه الغفور
 تقدم الكالم على البسملة في أول شرح الكتاب. ژ ٻ ٻ ٻ     ٱ ژوقوله: 

 ال يفضي أحدكم ببشرته وبشرة أخيه؟ :هل ورد حديث :يقول
وأن الصحابة كانوا يلصقون األقدام  ،لكن النصوص تدل على خالفه ،لحديثال أعرف هذا ا أوال  

ا جاء األمر بالمحاذاة في األرجل وفي الركب وفي المناكب مما يدل على أن وأيض   ،باألقدام
لكن إذا كان هناك شخص ال يتحمل مثل هذا األمر فال شك أن له ظرفه إذا  ،التراص مطلوب

ألن بعض الناس عنده من الحساسية ما ال  ؛هذا معفو عنه كان خلقة إذا كان ال يستطيع
ال فاألصل التراص ،يستطيع معه مثل هذا األمر وليس من التراص في شيء من ُيلزق قدمه  ،وا 

ألن بعض الناس يحاول يلزق القدم بالقدم لكن يفحج يعني  ؛بقدم أخيه مع إبعاده ما بين القدمين
ال يا أخي إذا كنت حاذيت بالقدمين ما حاذيت  :فنقول ،هذا التراص :يأخذ مكان اثنين ويقول

والمحاذاة مطلوبة بجميع البدن والنصوص تدل على أن المصلي ال بد أن يكون مكانه  ،بالمناكب
هذه  :أما أن يبعد ما بين القدمين مكان اثنين أو ثالث نقول ،بقدره من أوله إلى آخره بقدره

 حاذاة البد أن يكون مكان اإلنسان بقدره بجميع بدنه.فالم ،هذا ليس بصحيح ،االمحاذاة أبد  
ثبات الصفات  ،هللا والرحمن والرحيم :في هذا إثبات األسماء الثالثة ژ ٻ ٻ ٻ     ٱ ژوقوله:  وا 

هو اإلله المعبود بحق والرحمن  -جلَّ وعال-فاهلل  ،المأخوذة من هذه األسماء األلوهية والرحمة
يث عنها في البسملة وال يجوز تأويلها، فيه إثبات صفة الرحمة فيه صفة الرحمة التي سبق الحد

ا لما يدعيه المبتدعة من تأويلها بإرادة اإلنعام على ما يليق بجالله وعظمته خالف   -جلَّ وعال-هلل 
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والرحمن رحمن  ،-جلَّ وعال-أو هي الثواب نفسه عند المعتزلة كما يقولون بوجوبه على هللا 
ألنه  ؛ويتناول أكثر ما يتناوله الرحيم ،الرحمن أبلغ من الرحيم :قالوا ،هماالدنيا واآلخرة ورحيم

-وأما الرحيم فقوله  ،الرحمة عامة شاملة ،رحمن للمسلمين وغير المسلمين لمن آمن وغير آمن
 ژثم قال:  ،خاصة للمؤمنين ةتدل على أن هذه الرحم ژ ىث مث جث ژ: -جلَّ وعال

كما  -جلَّ وعال-دل على سعة رحمة هللا في هذه اآلية ما ي ژ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
 ٿ ژلكن لما جاء بعدها  ،بحيث استشرف لها إبليس ژ ٹٹ         ٹ ٹ ٿ ژقال: 

 لمن؟  ژ ڤ ٹٹ         ٹ ٹ
 طالب: ...............

ا عذابه لكن أيض   ،رحمته واسعة وفضله واسع وكرمه وجوده ،نعم واسعة ،نعم ليست لكل أحد
 الغضب واالنتقام ما يدل على هذا.  وسيأتي في آيات ،شديد

كتب  ژ ڦڦ ڦ ڤ ڤ             ڤ ژ ژ ٹٹ         ٹ ٹ ٿ ژ ژ ىث مث جث ژ
يا عبادي إني »: -جلَّ وعال-كما قال  ،ألزم وأوجب على نفسه من غير أن ُيوجب عليه :يعني

ا فالذي حرم الظلم على نفسه هو الذي كتب على نفسه الرحمة كرم   «حرمت الظلم على نفسي
أ وفيه ،-جلَّ وعال-ففي هذا إثبات النفس هلل  ژ ڦڦ ڦ ڤ ڤ             ڤ ژ :امنه وجود    أيض 

 ،وكذلك النفس ،وتقدم الكالم على الربوبية في مقدمة الكتاب ،الربوبية قبل ذلك والنفس والرحمة
ما تقدم فيه والرحمة ك ،هل تقوم الذات مقام النفس أو ال تقوم؟ في كالم أطلناه في وقته :وقلنا

  .وهو الغفور الرحيم ،من غير تعرض لتأويلها وال تكييفها -جلَّ وعال-إثبات هذه الصفة هلل 
 ؛-جلَّ وعال-وهذه ال تناسب الرب  ،األصل أن الرحمة رقة في القلب :الذين نفوا الرحمة قالوا

متى  ،عام كما يقولون فتأولوها على إرادة الثواب أو إرادة اإلن ،ألنها يلزم منها مشابهة المخلوق 
وا منه إلى التأويل ؟وصلوا إلى التأويل فهم تصوروا أن الرحمة  ،بعد أن وقعوا في التشبيه فرُّ

هذا  ،والرقة في القلب األصل فيها شيء من الضعف ،ألن فيها رقة في القلب ؛اتتضمن نقص  
ن ولذا ضعف المخلوق لخالقه ورقته وبكاؤه وانكساره بين  ؛بالنسبة للمخلوق  يديه شرف للمخلوق وا 

جلَّ -لكن ضعف لمن؟ انكسار بين يدي الجبار  ،كانت في األصل فيها شيء من الضعف
ن كان فيها ما يشعر بالنسبة للمخلوق إال أنها بالنسبة للخالق متعدية إلى الرحمة  ،-وعال هذه وا 

ل  فالراحم متفضّ   ،المرحوم ثبات صفة الرحمة هلل  ،عليه ل والمرحوم متفضَّ من باب  -جلَّ وعال-وا 
والمثبت هلل  ،فالكمال في الراحم أو في المرحوم؟ في الراحم ،إثبات اسم المفعول الذي هو الراحم

فهذه في الحقيقة صفة كمال وال تشعر بنقص بأي  ،الرحمة التي تتعدى إلى المرحوم -جلَّ وعال-
 ،في القلب وهذا األصل فيهامادامت الرحمة رقة  :الدعوى قالوايعني هم قلبوا  ،وجه من الوجوه
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 ،رقة :لكن الرحمة قالوا ،كما أن الغضب على ما سيأتي عندهم غليان في الدم يأتي الكالم فيه
  ؟بالضعف -جلَّ وعال-فكيف يوصف الرب  ،والرقة ضعف
على الراحم هو الذي تفضل في المرحوم، و في الراحم أو في المرحوم؟  الضعفلكن هل 
ن كانت بالنسبة للمرحوم تشعر بشيء من النقص  ،المرحوم فهي صفة كمال بالنسبة للراحم وا 
 ؛هم في األول شبهوا ثم تأولوا ووقعوا في التعطيل راحم وهو أرحم الراحمين، -جلَّ وعال-وهللا 

عليه -ألن من الزم نفي الصفة تعطيلها ولو أولوها على غير ما ثبت عن هللا وعن رسوله 
 .-الصالة والسالم

 طالب: .............
ا استصحاب هذه الصورة في ذهنه وأيض   ا،يعني باعتبار ما كان، هو باعتبار ما كان مشبه  

 تشبيه.
 طالب: .............

إن -ا، وهذا يمكن يأتي مع استكمال اآليات واألحاديث ا والمشبه يعبد صنم  ل يعبد عدم  ال، المعطّ  
 .-شاء هللا تعالى

 ..طالب: ...........
جلَّ -يعني ما أثبته مما يشابه المخلوق غير ما أثبته هللا  ،يعني ما أثبته غير ما أثبته هللا لنفسه

مثبت وموغل في إثبات غير ما جاء في  ،لنفسه فهو معطل لما جاء في النصوص -وعال
 النصوص.

 طالب: .............
ا وصف فيه أيض   ژ ٿ ٿ  ٺ ٺٺ  ٺ ڀ ژ ژ ڤ ڤ ٹ ژنعم من هذه الحيثية، 

في ذلك  {وهو أرحم الراحمين} ،بأنه هو الحافظ وهو الذي يكأل عباده ويحفظهم -جلَّ وعال-هللا 
 ،ويدل على أن هذه الصفة تثبت لغيره يدل على ذلك الجمع ،-جلَّ وعال-إثبات صفة الرحمة هلل 

ما يليق لكل  ،رحمة الخالق تختلف عن رحمة المخلوق  ،والخالق فيه رحمة ،المخلوق فيه رحمة
والرحمة مطلوبة بين  ،يدل على أن هناك من فيه رحمة ،أرحم الراحمين -جلَّ وعال-به فاهلل 
 -تعالى–هذه الرحمة التي جعلها هللا  ،فهي صفة مطلوبة «الراحمون يرحمهم الرحمن» :الخلق

 وهي صفة كمال ،وبها يتراحم الناس ،وهي جزء من مائة جزء ،في قلوب العباد يتراحمون بها
ذا أثبتنا للرحمن رحمة  ،وبالنسبة للخالق من باب أولى فهو أرحم الراحمين ،بالنسبة للمخلوق  وا 

يقول ابن  -على ما سيأتي في الوجه-وأثبتنا للمخلوق رحمة كان لكل منهما ما يخصه كما أن 
 ولكل واحد من ،وللمخلوق وجه ،أثبت له الوجه -جلَّ وعال-هللا  :خزيمة في كتاب التوحيد له

 ،وللكلب وجه ،وللخنزير وجه ،وللجرادة وجه ،وللبعير وجه ،لإلنسان وجه ؛المخلوقات وجه
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فإذا  ؟هل تتشابه ،فهل تتشابه هذه الوجوه مع اشتراكها بأنها كلها محدثة مخلوقة ،وللحمار وجه
 فكيف يقع التشابه ،كان هذا القدر الكبير من التفاوت بين ما يجمعه الخلق واإليجاد واإلحداث

  .بين الخالق والمخلوق وهو أرحم الراحمين
فكما أنهم يفعلون ما يقتضي حبه  ژ ہ  ہ ژيعني مثلما تقدم  ژ مثىث جث يت ىت مت ژوقوله: 

جلَّ -فإذا أردت أن يرضى هللا  ژ مثىث جث يت ىت مت ژإياهم ال بد من أن يحبوه ويطيعوه فكذلك 
 {م ورضوا عنهرضي هللا عنه} ،اا فيه متبع  مخلص   ،عنك فارض عنه بفعل ما طلبه منك -وعال

ورضوا بثوابه في  ،وفقهم لعبادته فرضوا عنه وارتاحوا لعبادته في الدنيا رضي عنهم وحينئذٍ 
ثباتها للمخلوق  -جلَّ وعال-وفي هذا إثبات صفة الرضا هلل  ،اآلخرة وال قدر مشترك بين  ،وا 

ا يعني ا كبير  تتفاوت تفاوت   إذا كانت المخلوقات ما يخصه، فللخالق ما يخصه وللمخلوق  ،الصفتين
خرة ال مناسبة إذا نظرنا إلى المخلوقات أنفسهم ال سيما ما يقع من أمور الدنيا إذا قورن بأمور اآل

ليس في » :يقول ابن عباس ،لو نظرت إلى الرمان في الدنيا والرمان في اآلخرة وال مقارنة بينهم،
ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على  فإذا كان فيها «األسماء الدنيا مما في الجنة إال

 ؟قلب بشر يعني تتصور أن الرمانة التي في الدنيا هي المنصوص عليها في القرآن في الجنة
ذا كان هذا في المخلوقات ،أبدا إذ ا لكل منهما ما  ،فكيف بالتفاوت بين الخالق والمخلوق  ،وا 

 -جلَّ وعال-هلل  اثبات صفة الرضفيه إ ژ مثىث جث يت ىت مت ژ: -جلَّ وعال-ففي قوله  ،يخصه
 ڳ ڳ گ گ گ ژوقوله:  ،على ما يليق بجالله وعظمته كبقية الصفات

جلَّ -هل لقوله  ژ ڳ گ گ گ ژ، -نسأل هللا السالمة والعافية- ژ ڳ
مفهوم يخرج المسلم ويخرج الكافر من باب أولى أو ال مفهوم له؟ ألن اإليمان  "مؤمن" :-وعال

 ،إن اإليمان هنا ذكر على جهة االنفراد :أو نقول ،بعض المسلمين وصف كمال قد ال يناله
ذا اجتمعا افترقا ،واإلسالم واإليمان إذا افترقا اجتمعا فعلى هذا يدخل في المؤمن المسلم  ،وا 

ن كان مقصر  عموم    افالذي يقتل نبي   ،لكن ال شك أن العذاب يتفاوت بقدر منزلة هذا المقتول ،اا وا 
 نالذي يقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس الذي ،ا مهما بلغت منزلتها عادي  سان  ليس كمن يقتل إن

الذي يقتل  ،يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مقرون بقتل األنبياء ليس بقتل عاديَّ الناس
 اوالذي يقتل مؤمن   ،من الناس اعادي   ليس كمن يقتل رجال   -نفع هللا به في علمه وعمله- اعالم  
ليس  اوقل مثل هذا من باب أولى الذي يقتل مسلم   ،اليس كمن يقتل فاسق   املتزم   امتبع   ايم  مستق

ن جاء الوعيد الشديد فيمن يقتل المعاهد أو الذمي أو ما أشبهه ،كمن يقتل الكافر لكن المسألة  ،وا 
ا، وقد  امثل الذي يقتل شخص   اهل الذي يقتل نبي   :يعني ،درجات قرن بقتل من سائر الناس؟ أبد 

 األنبياء الذين يأمرون بالقسط من الناس ليس األمر بالسهل. 
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ا قتله بما يقتل بهذا القيد قاصد   {اا متعمد  ومن  يقتل مؤمن  }: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
العمد أن يقصد قتله  ،هذا يسمى شبه عمد وليس بعمد ،لكن إذا قصد أذاه بما ال يقتل مع القصد

 ،وأما إذا لم يقصد بالكلية ،العمد أن يقصد األذى بما ال يقتل فمات هذا شبه عمدشبه  ،بما يقتل
 ٱ ژ :وفيه اآلية المتقدمة ،سدد سهمه نحو صيد فمر إنسان فقتله به هذا قتل خطأ ،ما قصد

 ژلكن اإلشكال في العمد  ،الخطأ ال شك أن له أحكامه ژ پپ      پ پ ٻ ٻ ٻ        ٻ

نسأل هللا السالمة - ژ ڳ ڳ ژه بما يقتل ا قتلقاصد   ژ ڳ گ گ گ
هذا الخلود  ،ا فيهاخالد   ژ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ژجهنم من أسماء النار و  -والعافية

أشكل على قاعدة أهل السنة الذين ال يرون الخلود في النار إال لمن مات على الكفر والشرك 
ابن عباس  ،ر عند أهل السنةا ليس بكافوالذي يقتل متعمد   -نسأل هللا السالمة والعافية-األكبر 

وبهذا  ،ا فيها إن استحل القتلخالد   :ومنهم من يقول ،ُنقل عن ابن عباس هذا ،يرى أنه ال توبة له
الخلود هنا عبارة عن  :ومنهم من يقول ،ألنه استحل ما ُأجمع على تحريمه فيستحق الخلود ؛يكفر

نصوص الوعيد التي ال ُتتأول بل ُتمر ومنهم من يقول اآلية من  ،طول اإلقامة ولو خرج بعد ذلك
 ألنه أبلغ في الزجر. ؛كما جاءت

على ما يليق  -جلَّ وعال-وهنا الشاهد إثبات صفة الغضب هلل  ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ژ
الغضب هو  :والمعتزلة قالوا ،ألن األشاعرة أولوها بإرادة االنتقام ؛بجالله وعظمته من غير تأويل

إرادة  :األشاعرة يثبتون اإلرادة فيؤولون الغضب بها يقولون  ،اإلرادة ألنهم ال يثبتون  ؛االنتقام نفسه
 االنتقام بالزمها. 

إن المخلوق يلعن والنساء يكثرن  :وحينما يقال ،يلعن -جلَّ وعال-إثبات أن هللا  ژ ں ژ
 الطرد واإلبعاد عن رحمة :معنى اللعن ،اللعن فإنما يدعون بلعنة هللا على من أرادوا الدعاء عليه

أسخط هللا داللة  ژ ەئ ائ ائ ى ى ې  ې ې ژوقوله:  -جلَّ وعال-هللا 
لكن كلها ثابتة  ،والسخط والكره والبغض متقاربة المعاني ،يسخط ويكره -جلَّ وعال-على أن هللا 

ففي هذا إثبات  ژ ەئ ائ ائ ى ى ې  ې ې ژوقوله:  -جلَّ وعال-هلل 
ْخط هلل   ،له وعظمته كما تقدم في الصفات األخرى والرضا على ما يليق بجال -جلَّ وعال-السُّ

ن تفسيرنا إ :هل نقول ..،فلما آسفونا المعنى ژ ھ ھ ہ ہ ژ: -جلَّ وعال-وقوله 
 بأغضبونا تأويل؟آسفونا 

 طالب: ............
ن كان بعضهم في مثل هذا السياق يقول ،نعم إن هذا  :أشد، فيه إثبات ما دلت عليه اآلية وا 

: جلَّ وعال-كما في قوله  ژ ھ ھ ہ ہ ژعلى شرط وجزاء  ألنها اشتملت ؛مقابلة
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 8 (31شرح العقيدة الواسطية )

 ژ ڭڭ ڭ ڭ ژالذي في قوله:  ،والنسيان ،واالستهزاء ،ومن ذلك المكر ژ ڭڭ ڭ ڭ ژ
 ژ ہ ہ ژ ،كل هذا يقولون من باب المقابلة يعني ُوجد من المخلوق ما يقتضيه فُوجد

؟ ال، فهنا -جلَّ وعال-قه على هللا األسف قد يطلق ويراد به شدة الحزن لكنه بهذا ُيمكن أن إطال
ا من معنى وال ُيتأول ويكون معناه قريب   -جلَّ وعال-ُيثبت لفظه كما جاء عن هللا  ..،يكون معناه

ال فأسف المخلوق دليل على  ،على ما يليق بجالله وعظمته -جلَّ وعال-الغضب فُيثبت هلل  وا 
من هذا يؤخذ  {انتقمنا منهم}لى المخلوق وبهذا يفترق ما يضاف إلى الخالق وما يضاف إ ،حزنه

 ۓ ۓ ے ژوقوله:  ،ينتقم من المخالفين -جلَّ وعال-فاهلل  -جلَّ وعال-صفة االنتقام هلل 

 ،فالكره ،اويكره ثالث   ايرضى لكم ثالث   ،يكره -جلَّ وعال-فاهلل  ،ولكن كره هللا ژ ڭ ڭ
-وُتطلق هذه الصفة  ،ب وصحيح السنةولكن كره هللا بالكتا ،ثابتة -جلَّ وعال-صفة الكره هلل 

؛  ژ ڭ ۓ ۓ ے ژعلى ما يليق بجالله وعظمته  -جلَّ وعال-ُتثبت هلل  -جلَّ وعال
وقد  ،إن انبعثوا مع المقاتلين َخذَُّلوهم وفتُّوا من عضدهم ژ ڭ ژألن انبعاثهم ال خير فيه 

 ہ ہ ہ ۀ  ۀ ژ: -جلَّ وعال-وقوله  ،ينسحبون فيحصل الخلل بسبب انسحابهم فثبطهم

على ما يليق بجالله  -جلَّ وعال-فُيثبت هلل  ،والمقت هو شدة الغضب ژ ھ ھ ھ ہ
 «يمُقت -جلَّ وعال-إن هللا »وعظمته على مقتضى هذه اآلية وما جاء في بعض األحاديث: 

 .-إن شاء هللا تعالى-والمجيء في الدرس القادم ونقف على صفة اإلتيان 
 
 


